
 

 موقع مدرسة سوریا االلكترونیة                                   ماجستیر في العلوم -٠٩٣٣٢٣٨٧٣٤ عبد الملك زعموط: المدرّس

  ٣٠ – ٩املذاكرة األوىل          /منهاج جديد/لثالث الثانوي العلميلعلم األحياء 

 ً ً علمیاً لخمس مما یلي –أوال ِ تفسیرا   /د ٠٥: / أعط
 .وعضالت الكالمأكثر من نصف الباحة المحركة األولیة تھتم بالتحكم بالیدین  .١
 .Tالعصبونات أحادیة القطب تأخذ شكل حرف  .٢
ً في الحاالت االلتھابیة .٣  .تصبح خالیا الدبق الصغیرة فعالة مناعیا
 .عدد الخالیا العصبیة في دماغ اإلنسان في تناقص مستمر .٤
 .تعطي االستطاالت الھیولیة تغصنات شجریة غزیرة .٥
 یة النشطةیتناقص عدد جسیمات نیسل في الخالیا العصب .٦

  / د٤٠/ : أجب عن السؤالین التالیین –ثانیاً 
 واكتب المسمیات المناسبة لھا ، انقل األرقام المحددة على الرسم -١
   :اختر اإلجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  

  

  

  /د ٦٠: / أجب عن األسئلة التالیة -ثالثاً 
  .العصبونات الحبلیة-الحاجز الدماغي الدموي - باحة بروكا - الخیط االنتھائي - الجسم الثفني - غمد النخاعین: ة واحدةفیوظاذكر : ١
                       : ما المصطلح العلمي لكل من العبارات التالیة: ٢

ً بین حلقیة طول اللیف  تحدد على، أبعاد متساویةانقطاعات حلقیة یبدیھا غمد النخاعین على   - أ  ...........متساویةقطعا
 .................الدموي خالیا دبقیة تسھم في تشكیل الحاجز الدماغي  -  ب
 ...............ینشأ منھا المحوار، منطقة مخروطیة في جسم الخلیة العصبیة  -  ت
 .............. بقیة الظھاریة المشیمیة تغطیھا الخالیا الد، طیة من االم الحنون تبرز في البطین غنیة باألوعیة الدمویة  -  ث

  .كیف تتصل مع بعضھا ومع الحیز تحت العنكبوتي، أین یقع كل منھا، ما عدد بطینات الدماغ: ٣

  :ةالتالی أجب عن االسئلة - خامساً 
  . وما الناقل الكیمیائي الذي یتحرر من نھایتھ، ما أثر تنبیھ العصب المجھول على حركة القلب -١
  -النواقل العصبیة في المشابك بین الخالیا العصبیة والخالیا المستجیبة  –المراكز : من حیث الودیةالجملة الودیة ونظیرة وازن بین  -٢

 .لقلبتأثیر كل منھما على حركة ا
 .كل نوع منھأین یوجد و، وما نوعاه، السائل الدماغي الشوكيمن أین یفرز  -٣
  .شرحما التراكیب االربعة التي تعمل على حمایة الدماغ والنخاع الشوكي دون  -٤

  :أجب عن السؤالین التالیین -سادساً 
   .ما المراحل األساسیة لتشكل الجھاز العصبي -١
 :دون تغییر ما تحتھ خط تیةصحح العبارات اآل -٢

 .یقع في قاعدة البطین الثالث، وھو كتلة سنجابیة، من النوى القاعدیةالجسم المخطط   - أ
 .تعبر الجسم الثفني ومثلث المخ لتصل بین المناطق المختلفة في كل من نصفي الكرة المخیة األلیاف االلتقائیة  -  ب
 -خلیة قبل العقدة(إلى الخالیا المستجیبة من  خالل عصبونین حركیین  الجسميالجھاز العصبي تصل السیاالت العصبیة الصادرة عن   -  ت

 ).خلیة بعد العقدة
 .ثقب لوشكاو -ثقبا ماجندي: عبر ثالثة ثقوب ھي العنكبوتيالحیز تحت ینفتح البطین الثالث على   -  ث
 .الموصلة بین مناطق القشرة المختلفة الخالیاتصل   - ج

  

  

  :یحیط غمد النخاعین بـ : ١
 التغصنات الدبقیة محاویر بعض العصبونات جمیع االستطاالت الھیولیة عقد رانفییھ

 : الخالیا التي تفرز السائل الدماغي الشوكي ھي: ٢

 یة المشیمیةالدبقیة الظھار الدبقیة النجمیة خالیا شوان الدبقیة قلیلة االستطاالت

ن غمد النخاعین في المادة البیضاء للجھاز العصبي من : ٤ ّ  یتكو

  خالیا الدبق قلیلة االستطاالت  النجمیةخالیا الدبق  خالیا شوان  جسیمات نیسل  

  : األلیاف المغمدة بالنخاعین فقط توجد في: ٣
 المادة البیضاء  المادة الرمادیة األعصاب  العصب الشمي
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  علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                            منھاج جدید         /مذاكرة 
  ٣٠٠: الدرجة                                     ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                              ٥٨-٩

 ً   :أجب عن األسئلة التالیة –أوال
ى : رتب المراحل األساسیة لتشكل الجھاز العصبي بشكلھا الصحیح .١ ف یبق ن الدماغ وفي الخل ّ ر متضخم لیشكل یتضخم في األمام لیكو غی

 .اللویحة العصبیة -األنبوب العصبي  -المیزابة العصبیة  -النخاع الشوكي 
  : ماذا ینتج عن كل من .٢

ة  التخریب ریة الثانوی ة البص ي للباح ة  تخریب -الجزئ معیة الثانوی ة الس ال -الباح زء  استئص ددج ة  مح ة األولی ة المحرك ن الباح ب -م  ترس
 .حول الخالیا العصبیة في مناطق الدماغ الضروریة للوظیفة المعرفیة) أمیلوئید(شوانيلویحات من البروتین بیتا الن

  .و ما دوره، مما یتكون الحاجز الدماغي الدموي .٣
 :یة دون تغییر ما تحتھ خطصحح العبارات اآلت .٤

 .یقع في قاعدة البطین الثالث، وھو كتلة سنجابیة، الجسم المخطط من النوى القاعدیة  - أ
ً بالنخاعین، فتزداد بزیادة قطر العصب، باختالف األعصاب السیالةسرعة تختلف   -  ب  .وإذا كان مغمدا
 .خلیة واحدةتصل السیاالت العصبیة الصادرة عن الجھاز العصبي الذاتي إلى الخالیا المستجیبة عن طریق   -  ت
 كاوثقب لوش - ثقبا ماجندي: ھي الحیز تحت العنكبوتي عبر ثالثة ثقوبینفتح البطین الثالث على   -  ث

  /د ٦٠: / أجب عن األسئلة التالیة –ثانیاً 
  السویقتان المخیتان -  السائل الدماغي الشوكي - السیسائیةالظھاریة الخالیا الدبقیة  - غمد النخاعین: اذكر وظیفة واحدة لكل من العبارات اآلتیة -١
                       : ما المصطلح العلمي لكل من العبارات اآلتیة -٢

ٍ من مادة  - أ  ................. یمتد في أرضیة البطین الجانبي، سنجابیة تبارز منحن
 ................وغمد اللیف العضلي، مشبك بین نھایات العصبون الحركي -  ب
 ..................كمون العمل الذي ینتشر على طول اللیف بشكل موجة سالبة  -  ت
 ............. .یصل بین نصفي الكرة المخیة، فوق مثلث المخ، جسر من مادة بیضاء -  ث

الباحة الحسیة  -السائل الدماغي الشوكي الخارجي  –العصبونات احادیة القطب  -البطین الرابع: حدد مكان وجود خمس مما یأتي -٣
  .الدماغ المھادي - باحة بروكا  -  الجسمیة األولیة

  / د٤٠: / أجب عن السؤالین التالیین -ثالثاً 
 واكتب المسمیات المناسبة لھا ، انقل األرقام المحددة على الرسم .١
   :اختر اإلجابة الصحیحة .٢
  

  

  

  

  

ً علمیاً لخمس مما یلي: رابعاً  ِ تفسیرا   /د ٥٠: / أعط
 یدعى الفص المتوسط في المخیخ بالفص الدودي  .١
 استخدام المزارعین لألقنعة الواقیة عند رش المبیدات الحشریة .٢
 .المنبھة لمنبھ جدیدالتستجیب الخلیة العصبیة  .٣
 تعد المنبھات الكھربائیة أفضل أنواع المنبھات  .٤
 .في قانون التناظر المنبھ ونظیره، انثناء الطرفین الخلفیین معاً  .٥
توفر ظاھرة النقل في أللیاف المغمدة بالنخاعین كمیة كبیرة من  .٦

 .الطاقة لعمل مضخة الصودیوم والبوتاسیوم
  :أجب عن االسئلة التالیة - خامساً 

الناقل وجود : وازن بین المشبك الكیمیائي والكھربائي من حیث -١
 .اإلبطاء -انتقال السیالة - الكیمیائي

ذا ھماذا نسمي ، عند وضع الطعام في الفم فإن اللعاب یتدفق -٢
  . ومما تتكون قوسھ االنعكاسیة، المنعكس

  :أجب عن األسئلة اآلتیة -سادساً 
 –المراكز : من حیث الودیةوازن بین الجملة الودیة ونظیرة  -١

 .قلبتأثیر كل منھما على حركة ال  -النواقل العصبیة في المشابك بین الخالیا العصبیة والخالیا المستجیبة 
 .طة المفاھیم اآلتیة بما یناسبھا من المفاھیم العلمیةارأكمل خ -٢

  :یحیط غمد النخاعین بـ : ١
 التغصنات الدبقیة محاویر بعض العصبونات جمیع االستطاالت الھیولیة عقد رانفییھ

 : الخالیا التي تفرز السائل الدماغي الشوكي ھي: ٢

 یة المشیمیةظھارالدبقیة ال الدبقیة النجمیة خالیا شوان االستطاالتالدبقیة قلیلة 

ً من جذع الدماغ: ٤  واحدة لیست جزءا

  البصلة السیسائیة الدماغ المتوسط الوطاء  جسر فارول  

  : األلیاف المغمدة بالنخاعین فقط توجد في: ٣
 المادة البیضاء  المادة الرمادیة األعصاب  العصب الشمي
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  ٣٠     :ةدرجـال        علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                منھاج جدید /مذاكرة نصفیة
  :  ـمـاالس        ٢٠١٤ -  ٢٠١٣                                 ١١١-٩   

  )د٣,٥:(أجب عن السؤالین التالیین: ١س
  .الضفیرة المشیمیة – جسیمات نیسل –غریف بازدو  – )الزمن المفید(زمن التأثیر الحدي: یةما المقصود بالعبارات اآلت -١
  .الكالسیتونین –الباراثورمون  –األلدوستیرون  –المیالتونین  –االكسیتوسین  –البروالكتین : اآلتیة الحاثاتحدد مكان إفراز  -٢

  :أجب عن السؤالین اآلتیین :٢س
 .ضع المسمیات التي تدل علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً  -١
  :اختر اإلجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  

  

ً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: ٣س   )د٢,٥: (أعط تفسیرا
 .حدوث تیار مفاجيء لشوارد الصودیوم إلى داخل اللیف عند التنبیھ الكافي .١
 .الدب البني أكثر حساسیة شمیة من اإلنسان .٢
 .تتصف المشابك الكیمیائیة بالقطبیة .٣
 .الشوكي بالرتابةیتمیّز المنعكس  .٤
 .ستخدام سكان غابات األمازون السھام المطلیة رؤوسھا بالكورار في صید الحیواناتا .٥
 .من النخاعین سرعة انتقال السیالة في األلیاف المغمدة أكبر مما ھو في األلیاف المجردة .٦

  )د٣:(أجب عن السؤالین التالیین: ٤س
 .وما دور كل منھا، البیضاء في المخما أنواع األلیاف التي تتألف منھا المادة  -١
  الحدبة الحلقیة -المھاد -الباحة المحركة الثانویة -الخیط االنتھائي: ما وظیفة كل مما یأتي -٢

 )د٣( .صنف الحاثات تبعاً لطبیعتھا مع مثال واحد لكل منھا: ٥س

  )د٢:(أجب عن األسئلة التالیة: ٦س

 .التحدیدولماذا سمي بكمون ، كیف یقاس كمون األذى -١
  وماذا ینتج عن استئصال جزء محدد منھا في نصف الكرة المخیة األیمن، أین تقع الباحة المحركة األولیة -٢

  )د٢: (المطلوب، یقسم الحلزون العظمي داخلیاً عن طریق الرف العظمي والغشاءان إلى ثالث أقسام: ٧س

 .ل منھاوالسائل الذي یوجد في ك، وما المجاري الثالثة .ما ھما الغشاءان  - أ
 وفي أي مجرى یوجد عضو كورتي، وأي مجرى یتصل بالنافذة المدورة، أي مجرى منھا یتصل بالنافذة البیضیة  -  ب

  )د٧: (أجب عن األسئلة اآلتیة :٨س

 .اشرح آلیة عملھا، أین یوجد مستقبلھا النوعي في الخلیة الھدف، ما الطبیعة الكیمیائیة لحاثة النمو -١
 .و أین یوجد كل نوع منھا، األنواع الثالثة من األلیافوما ، ما اللیف العصبي -٢
 .، وما وظائفھ وتركیبھ الكیمیائي)المادة البیضاء(من أین ینشأ غمد النخاعین في الجھاز العصبي المركزي -٣

  )د٦( :وازن بین كل من العبارات اآلتیة: ٩س

  .الكمون بعد المشبكي -دل استقطاب الغشاءتب -القنوات الشاردیة : المشبك التنبیھي و المشبك التثبیطي من حیث: ١

  .مكان وجود المستقبل في الخلیة الھدف –الطبیعة الكیمیائیة : حاثة النمو والتیروكسین من حیث: ٢

  .العالج امكانیة و –األسباب : الصمم التوصیلي والصمم المركزي من حیث: ٣

  انتھت االسئلة

  مع أطیب التمنیات بالتوفیق

ز بأنھ: ٢ ّ   التأثیر الحاثي یتمی

 عام بطيء طویل األمد: جـ األمد طویل بطيء محدد: أ عام سریع طویل األمد:ب محدد سریع یزول بسرعة:د

 احدى ھذه الحاثات تحول الغلیكوجین المخزن في الكبد إلى غلوكوز: ٣

 التیموسین: جـ األنسولین: أ الغلوكاغون: ب الباراثورمون: د

  احدى ھذه الحاثات تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم : ٤

 االوكسیتوسین: جـ  البروالكتین: أ الحاثة المضادة لإلبالة: ب الكالسیتوسین: د

  تتحكم النخامة األمامیة في افراز : ١

 والخصىالمبایض : جـ  لب وقشر الكظر: أ الدرقیة وقشر الكظر: ب  )ج(و ) ب(: د
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  ٣٠٠     :ةدرجـال       حديث/علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                           االولىامتحان الوحدة 
٢٠١٤ - ٢٠١٣  

ً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: السؤال األول   )د٥٠: (أعط تفسیرا
 .شدة اإلحساسفي زیادة شدة المنبھ تسبب زیادة  .١
 .الودي وبالعكس في القسم نظیر الوديقبل العقدة طویلة في القسم تكون األلیاف  .٢
ً عند تسلیط الضوء علیھا .٣  .تبدو عینا القطة مضاءة لیال
 .االنتقال القطبي لالكسینات في النبات .٤
اظر .٥ رف المن ة الط ھ دون حرك ھ بأكمل ي المنب رف الخلف اء الط ة  انثن انون احادی ي ق ف

 الجانب عند بفلوجر
 .عملیة التذكرتكرار المعلومات نفسھا یقوم بدور مھم في  .٦

  )د٥٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثاني
 .ما آلیة تأثیر االكسین في استطالة الخالیا ونموھا، ولماذا تكون ھذه االستطالة غیر قابلة للعكس -١
  . ومما تتكون قوسھ االنعكاسیة، كیف فسره بافلوف، ماذا نسمي ھذا المنعكس، صوت الجرس یسبب افراز اللعاب -٢

  )د٤٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثالث
 .ضع المسمیات التي تدل علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً  -١
   :اختر اإلجابة الصحیحة -٢
  

  

  

  

  

  
  

  )د٦٠:(أجب عن األسئلة التالیة: السؤال الرابع
  : ما المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات التالیة -١
 ................... بسھولة عبر غشاء اللیف بل تتراكم على سطحھ الخارجيشوارد ال تنتشر   - أ

 .............. نوع من الحلیمات الذوقیة ال تحتوي على البراعم الذوقیة  -  ب
 .....................تشكل ألیافھا العصب الشمي، خالیا عصبیة توجد في الفص الشمي  -  ت
 ........... ھا نحو حركة ھادفةقوم بتنسیق التقلصات العضلیة وتوجیھباحة ت   -  ث
  .التفسیر -االستجابة : قارن بین قانون التناظر وقانون التشعع من حیث -٢
  المیالتونین -األكسیتوسین لدى الذكر -الحلقة الطبلیة -  باحة بروكا: اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -٣

  )د٦٠( :اجب عن األسئلة التالیة: السؤال الخامس
  .المنشأ و وجود المشبك: المستقبالت األولیة والثانویة من حیثوازن بین  -١
 :اكمل خارطة المفاھیم التالیة -٢
 :صحح الكلمات التي تحتھا خط لتصبح العبارات اآلتیة صحیحة -٣

 .فإن الشخص یرى األشیاء ولكن الیفھم ماھیتھا األولیةعند  تخریب الباحة البصریة   - أ
 .ألنھا ترفع عتبة تنبیھھا، المبنجات أو المخدرات من استثاریة العصبونات تزید  -  ب
 .السنجابیةھو المادة  الذي تموت خالیاه في داء باركنسون الدماغ المھاديالجزء من   -  ت
  .  عالجھ وال یمكن، التوصیليھو الصمم ،الصمم الناتج عن إصابة الحلزون بأذیة   -  ث

 )د٤٠( :ياجب عن ما یأت :السؤال السادس
  :رتب العبارات التالیة بشكلھا الصحیح -١

 ألیاف العصب البصري        خالیا بصریة        عصبونات عقدیة        عصبونات ثنائیة القطب
أثیره: بعد دراسة المخطط البیاني التالي أجب عن األسئلة التالیة -٢ ھ وزمن ت ین شدة المنب ة ب ة العالق ا طبیع دھا، م ا أصغر شدة یحدث عن  م

 .وما أصغر زمن تنبیھ، التنبیھ
 .وأي منھا تشكل المركز العصبي، وكیف تتوضع كل منھا في المخ والنخاع الشوكي، مم تتكون المادة الرمادیة والمادة البیضاء -٣
  
  
  

  انتھت األسئلة

  

  التأثیر الحاثي یتمیّز بأنھ: ٢
 األمدعام بطيء طویل  محدد بطيء طویل األمد عام سریع طویل األمد محدد سریع یزول بسرعة

 احدى ھذه الحاثات تحول الغلیكوجین المخزن في الكبد إلى غلوكوز: ٣
 التیموسین األنسولین الغلوكاغون الباراثورمون

ً في ضغط الدم : ٤   احدى ھذه الحاثات تسبب ارتفاعا
 االوكسیتوسین  البروالكتین الحاثة المضادة لإلبالة الكالسیتوسین

  تتحكم النخامة األمامیة في افراز : ١
 المبایض والخصى  لب وقشر الكظر الدرقیة وقشر الكظر  )ج(و ) ب(
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  / ٦٢ – ٣١/ثانية املذاكرة ال  - /منهاج جديد/ لثالث الثانوي العلمي لعلم األحياء 

  )د٤٠: (بین كل مما یليوازن  - أوالً 
 . التغیرات البنیویة –البروتینات المقویة  –البقاء : الذاكرة قصیرة األمد وطویلة األمد من حیث .١
 .دور المخ – السلوك: المنعكس الغریزي والمنعكس الشرطي من حیث .٢
 .تغیر استقطاب الغشاء –القنوات الشاردیة : المشبك التنبیھي والتثبیطي من حیث .٣

  )د٤٠( :أجب عن األسئلة اآلتیة -ثانیاً 
 .كل منھاوما عدد العصبونات البینیة في ، ما ھي، لألقواس االنعكاسیة ثالثة أنواع -١
 .ومما یتكون، أین یقع الدماغ المھادي -٢
ً لمكان اتصالھا بالمراكز إلى نوعین -٣   .المجھولوإلى أي منھما ینتمي العصب ، وما عدد أشفاع كل منھما، ما ھما، تصنف األعصاب تبعا

ً علمیاً ألربعاً مما یلي -ثالثاً  ِ تفسیرا   )د٤: (أعط
ً أثناء الراحة .١  .یعد غشاء اللیف مستقبطا
 .تقل سرعة السیالة العصبیة عند انتقالھا في المشبك الكیمیائي .٢
 .انثناء الطرف الخلفي المنبھ بأكملھ دون أي حركة للطرف المناظر في قانون احادیة الجانب .٣
 .صبیة وتشابكاتھا مع الخالیا االخرى في داء زھایمرضمور الخالیا الع .٤
 لعناصر القوس االنعكاسیة النخاعیة الكروناكسي نفسھ .٥

وماذا ، األوسیلوسكوب، و كیف تبدو على شاشة ما تبدالت االستقطاب التي تحدث عند تنبیھ نقطة من سطح لیف عصبي بمنبھ كافٍ  - رابعاً 
  .تدعى

  :اآلتیینأجب عن السؤالین  –خامساً 
  .ب المسمى المناسب لكل منھاانقل األرقام المحددة على الرسم واكت: ١
    .كیف یتعطل األداء السلس للدارة الحركیة عند المصاب بداء باركنسون: ٢

  :مي لكل من العبارات التالیةما المصطلح العل -سادساً 
 (       ).القوس االنعكاسیة للمنعكس الداغصي ھي .١
 (       ).ذكریات جدیدة في الدماغیعمل على تخزین  .٢
 (       ).یتحكم بالنخامة األمامیة .٣
 (       ).المنعكس الذي یحدث عند وضع الطعام في الفم .٤
 (       ).شدة محددة ال یحدث دونھا أي تنبیھ مھما طال زمن التأثیر  .٥
 (       ). لھا دور أساسي في تنظیم المنعكسات البصریة والسمعیة  .٦

ن الناقل الكیمیائي، ما مصیره بعد إثارتھ للكمون بعد المش أین -سابعاً  ّ بكي التنبیھي أو یتكو
  .التثبیطي

ً من الجلد وحتى القشرة المخیة من ثالثة أنواع من -ثامناً   یتشكل مسلك الحس اللمسي بدءا
  .الحس اللمسيكان منھا یتولد وفي أي موفي أي نصف كرة مخیة ، اللمسيأین یقع جسم كل عصبون وأین یحدث التصالب ، العصبونات

غمدة على اختناقات ولماذا یقتصر نشؤ كمونات العمل في األلیاف الم، ما ھما، لظاھرة النقل في أللیاف المغمدة بالنخاعین میزتان -تاسعاً 
  .رانفییھ

  انتھت األسئلة

                                           

  متنياتي لكم بالتوفيق و النجاح
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  ٣٠٠     :ةدرجـال                 مذاكرة علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                منھاج حدیث /مذاكرة 
  :ـمـاالس                                      ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                               ٨٣-٦٠

  )٨٥: (التالیةأجب عن األسئلة : السؤال األول
ّ یتألف عضو كورتي -١  .وما وظیفتھ، أین یوجد، مم
ً أولیاً ، مم یتكون جسیم باشیني  -٢  .لماذا یعد مستقبال
القطعة الخارجیة الضوء القوي على  سقوط -شوارد الھیدروجینتعطي البراعم الذوقیة بمواد  تنبیھ: ماذا ینتج عن كل من الحاالت التالیة -٣

 .األنواع الثالثة للمخاریط بنسب متساویة  تنبیھ - لمخاریطل
  :صحح العبارات اآلتیة دون تغییر ما تحتھ خط -٤

 بسبب وجود جسیمات مایسنر فیھا في رؤوس األصابع و الشفاهیتركز اإلحساس بالبرودة   - أ
 .القنوات الھاللیة الغشائیةتقع مستقبالت التوازن الساكن في   -  ب
 .تتم بواساطة المشیمیة الطبقات الداخلیة للشبكیةإن تغذیة   -  ت
 .يي یشرف علیھ الجھاز العصبي المركزھو عمل إراد الجسم الھدبي والقزحیةإن عمل األلیاف العضلیة المخططة في   -  ث
  .محیطیةال شبكیةالوتقل العصي في المخاریط تكثر   - ج

  )٩٠: (أجب عن االسئلة التالیة: السؤال الثاني
 .الزوائد الھدبیة - للعصیة شبكيمالجسیم ال - لشبكیةالوریقة الصباغیة ل -  الطبلیةالحلقة : اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -١
 :یةذي تعبر عنھ كل من العبارات اآلتما المصطلح العلمي المناسب ال -٢

 ..............تتشابك فیھا محاویر الخالیا الشمیة مع االستطاالت الھیولیة للخالیا التاجیة  - أ
 .............تتوضع فیھ عظیمات السمع، االذن الوسطى في أعلىتجویف   -  ب
 ...............وھي خالیة من العصي و المخاریط، منطقة خروج ألیاف العصب البصري  -  ت
 .............حیث تصبح فیھا عدسة الجسم البلوري غیر نفوذه للضوء، حالة تحدث عند المسنین  -  ث

 .على اللسان كل منھاو این یوجد ، ھي ماالذوقیة حسب إلى أربعة أنواع الحلیمات تقسم  -٣
  .یب من الخارج إلى الداخلما ھي بالترت ،تتكون الوریقة العصبیة للشبكیة من خمس طبقات -٤

  )٤٠: (أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثالث
 أرقام الرسم المجاور و حدد علیھا المسمیات المناسبة انقل -١
 :  اختر االجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  
  

  )٥٠: (فسر علمیاً كل من العبارات اآلتیة: السؤال الرابع
 .الخالیا الحسیة الذوقیة و الشمیة تعوض باستمرار: ٢                                        .الحساسیة الجلدیة نقطیة: ١
 وضع مواد ذات رائحة لطیفة تحت االبطین عند االنسان: ٤                  .الدب البني أكثر حساسیة شمیّة من اإلنسان : ٣
 .رؤیة الصور متحركة في العرض التلفزیوني: ٥

  )٣٥: (أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الخامس
 ب اسباأل :الصمم التوصیلي و الصمم المركزي من حیث -: قارن بین كل من -١

 الموقع والنافذة التي تصلھ باالذن الوسطى: المجرى الدھلیزي والطبلي من حیث -                      
       : أكمل المخطط التالي  -٢
  
  
  
  
  

  

  : جسیم حس اللمس الدقیق:١
 كراوس باشیني مایسنر روفیني

 :جسیمات كراوس فيتغزر : ٢

 الركبة رؤوس األصابع المرفق أسفل القدمین

 :تعوض الخالیا الحسیة الشمیة من قبل:٤

  خالیا الفص الشمي غدة بومان خالیا قاعدیة  الكبیبة

  :جسیم باشیني مستقبالً : ٣
 للحرارة  للبرودة لأللم  للضغط

اھتزاز 
 غشاء الطبل

غشاء النافذة  ١
 البیضیة

اللمف الخارجي 
  للمجرى الدھلیزي

اھتزاز غشاء 
 رایسنر

٣ ٢  

 اھتزاز الخالیا
 الحسیة السمعیة

انثناء أھداب الخالیا  ٤
 الخالیا الحسیة

عبر ألیاف العصب  ٦ ٥
 السمعي إلى قشرة المخ
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  ٣٠٠     :ةدرجـال                مذاكرة علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                   منھاج حدیث/مذاكرة 
  :ـمـاالس                                    ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                               ١١١-٦٠

  )٨٥: (أجب عن األسئلة التالیة: السؤال األول
ّ یتألف جسیم باشین -١ ً أولیاً ، ما وظیفتھ، يمم  .ولماذا یعد مستقبال
 .التي یفرزھا كل قسموما الحاثات ، تتكون الغدة الكظریة من قسمین ما ھما -٢
 - حاثة النمو في الفرد بعد سن البلوغ حقن -شوارد الھیدروجینتعطي البراعم الذوقیة بمواد  تنبیھ: ماذا ینتج عن كل من الحاالت التالیة -٣

 .مخاریط بنسب متساویة األنواع الثالثة لل تنبیھ - الحاثة البروتینیة مع المستقبل النوعي الموجود في الغشاء الھیولي للخلیة الھدف ارتباط
  :صحح العبارات اآلتیة دون تغییر ما تحتھ خط -٤

 كراوسأسفل القدمین لغزارة جسیمات  حساس اللمسياالیتركز   - أ
 .عظیمات السمع نافذتین بیضیة ومدورة بینھمابین االذن الوسطى والخارجیة  الجدار الفاصلیوجد في   -  ب
 .تسحب غشاء الطبل نحو الخارج العضلة الشادة الطبلیةإن   -  ت
 .خالل بضع ساعات) غدد - عضالت(بطیئة تصل إلى المنفذات  الرسائل العصبیة  -  ث
  .محیطیةشبكیة الالوتقل العصي في المخاریط تكثر   - ج

  )٩٠: (أجب عن االسئلة التالیة: السؤال الثاني
 .الزوائد الھدبیة - الحاثة المضادة لإلبالة  - لشبكیةالوریقة الصباغیة ل - الغلوكاغون: اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -١
 :ما المصطلح العلمي المناسب الذي تعبر عنھ كل من العبارات التالیة -٢

 ..............انتاج ثمار بدون بذور بشكل طبیعي من أزھار غیر ملقحة  - أ
 .............یتصل مع نفیر اوستاش ، االذن الوسطى في أسفلتجویف   -  ب
 ...............الجسم العضویة و الالعضویة ضمن حدود معینةالمحافظة على مكونات   -  ت
 .............حیث تصبح فیھا عدسة الجسم البلوري غیر نفوذه للضوء، حالة تحدث عند المسنین  -  ث

 .من أین تحصل الخالیا البصریة والطبقات الداخلیة للشبكیة على غذائھا -٣
 .لصوتیة على طول الحلزونوكیف تتوزع الحساسیة لالھتزازات ا، ما الحجب الصوتي -٤
  .ما المعاییر الشكلیة للغدد الصم -٥

  )٤٠: (أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثالث
 انقل أرقام الرسم المجاور و حدد علیھا المسمیات المناسبة -١
 :  اختر االجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  
  

  )٥٠: (فسر علمیاً كل من العبارات اآلتیة: السؤال الرابع
ً كھربائیاً : ١   .مواد التنسیق النباتیة لیست تیارا
  .الخالیا الحسیة الذوقیة و الشمیة تعوض باستمرار: ٢
  .للحلیمات الخیطیة دور لمسي ال ذوقي: ٣
 .یسبب طرح كمیات كبیرة من الماء مع البول الحاثة المضادة لإلبالة نقص: ٤
  .ضعیفةعما العصي على الرؤیة في شروط االضاءة الت: ٥

  )٣٥: (أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الخامس
 : قارن بین كل من .١
 -توزع العصي والمخاریط فیھا: من حیث الحفیرة المركزیة والشبكیة األكثر محیطیة -

  .الحدة االبصاریة مع التفسیر
 الموقع والنافذة التي تصلھ باالذن الوسطى: المجرى الدھلیزي والطبلي من حیث -
 :أكمل المخطط التالي  .٢

  انتھت األسئلة
  

  

  : جسیم حس اللمس الدقیق:١
 كراوس باشیني مایسنر روفیني

 :تغزر جسیمات كراوس في: ٢

 الركبة رؤوس األصابع المرفق أسفل القدمین

 :تعوض الخالیا الحسیة الشمیة من قبل:٤

  خالیا الفص الشمي غدة بومان خالیا قاعدیة  الكبیبة

  :جسیم باشیني مستقبالً : ٣
 للحرارة  للبرودة لأللم  للضغط
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  :ـمـاالس                                  ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                    ١٤٣-١١٢

ً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: ١س   )د٥: (أعط تفسیرا
 .نقص الحاثة المضادة لإلبالة یسبب طرح كمیات كبیرة من الماء مع البول -١
 .عن طریق االتصال الجنسيانتقال العدوى بفیروس االیدز  -٢
ً باالنقسام الخیطي العادي ولیس باالنقسام المنصف -٣  .تعطي ذكور النحل نطافا
 .استعصاء بعض أنواع الجراثیم على بعض الفیروسات -٤
ً للمعالجة الوراثیة -٥  .تعد الخالیا الجذعیة حقال
 .تستطیع الخالیا الجذعیة إعطاء سالالت خلویة عدیدة مختلفة -٦

  :ئلة اآلتیةأجب عن األس: ٢س
  .)البریعمات(المناثر  – الخالیا الجذعیة – اإلنترفیرونات :ما المقصود بالعبارات التالیة -١
 البالناریا  -المرجان  -فطر عفن الخبز  – الخمیرة طرف :التكاثر الالجنسي عند كل مننمط  ما -٢
 .االقتصادیة ما أھمیتھا، الحصول علیھاوما طرق ، نباتات األنابیب ما -٣
 .طلعال ةحبتحمل الصفات الوراثیة ل، الصبغیةطریقة الحصول على نباتات ثنائیة الصیغة  اشرح -٤
ي الجسم -٥ دفاع الخلطي ف واع ال از ، یعتبر اإللتھاب الحاد أحد أن ین وسائل الجھ ة التكامل ب وضح عملی

  .المناعي فیھ
  )د٤( :وازن بین كل من العبارات اآلتیة :٣س
 .مكان التوضع -الطبیعة الكیمیائیة: األجسام المضادة و مولد الضد من حیث -١
 .أنواعھا –مكان تمایزھا : الخالیا التائیة والخالیا البائیة من حیث -٢
 .مدة التأثیر ومكانھ في الجسم -طرق انتقال الرسائل والزمن الالزم لوصولھا إلى الھدف: التنسیق الحاثي والتنسیق العصبي من حیث -٣

   :أجب عن السؤالین التالیین :٤س
 .ضع المسمیات التي تدل علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً  -١
   :اختر اإلجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  

  )د٢( :أجب عن السؤالین التالیین: ٥س
  .أھمیتھ ما، ماذا ینتج عنھ ویسبقھ، متى یحدث، ما نمط التكاثر الالجنسي عند الجراثیم -١
 : ماذا ینتج عن -٢

وغ  زیادة د سن البل رط -إفراز حاثة النمو بع ادة( ف ة) زی ات الدرقی راز الحاث اثر - إف ائي  تك ةا ةعالجم -السبیروجیرا باالنشطار الثن  لكتل
  .بالكولشیسینحبة الطلع ة الناتجة عن تكاثر الخلویة غیر المتمایز

  انتهت االسئلة

  متنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
  

  

  

  

  

  التكاثر الالجنسي في نبات البیغونیا یتم عن طریق :٤
 األوراق األبصال الساق الزاحفة  الجذور الدرنیة

  : یوجد معقد التوافق النسیجي على سطح: ٣
 جمیع خالیا الجسم البالعات الكبیرة فقط البروتینات المتممة واألضداد الخالیا البائیة فقط

 النسخ التعاكسي طریقة للتكاثر عند الفیروسات التي مادتھا الوراثیة: ١
 DNA  RNAو  DNA  RNA جمیع ما ذكر غیر صحیح

 یصنف عمل الخالیا القاتلة الطبیعیة بأنھ مناعة: ٢
  حاجزیة كیمیائیة خلطیة وخلویة خلویة  خلطیة
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  ٣٠     :ةدرجـال               علم األحياء للثالث الثانوي العلميمذاكرة                            منھاج جدید /مذاكرة
  :ـمـاالس                                 ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                     ١٦٧-١١٢
  د١٢٠: أجب عن األسئلة التالیة: أوالً 

ّ تتألف الزھرة المؤنثة عند الصنوبر وبماذا -١   .یتمثل كل من النبات العروسي الذكري واالنثوي مم
 .عند االنتاش وماذا سیعطي كل قسم منھ، من أین یتغذى أثناء نموه، یتألف الرشیم عند الصنوبر مم -٢
 :اكتب المصطلح العلمي المناسب -٣

 .............تكمل بعملھا عمل وسائل الدفاع االخرى في الجسم  - أ
ً لحصول على ضفادع مھقاتقانة تستخدم ل  -  ب  ..................ضفدعة خضراءبیوض غیر ملقحة لمن ء بدءا
 ...............الفیروس على حسابھا) DNA(وتضاعف ، الخلیة) DNA(تفكیك مرحلة تكاثر الفیروس ملتھم الجراثیم یتم فیھا   -  ت
 ..............تستخدم للتكاثر الالجنسي، في نبات الفوناریا أعضاء خاصة  -  ث

 .عند الصنوبر االندوسبیرم - الفتیة  حبة الطلع -في مغلفات البذور خالیا السویداء: ما الصیغة الصبغیة لكل مما یأتي -٤
 .دون شرح ما ھي، تتعاون ثالثة أنواع من الخالیا على االستجابة المناعیة -٥

  د٤٠: أجب عن السؤالین التالیین: ثانیاً 
 .لمناسبةانقل أرقام الشكل و حدد علیھا المسمیات ا -١
  أختر اإلجابة الصحیحة  -٢

  

  

  

  

 
  

ً علمیاً لخمس مما یأتي  -ثالثاً    درجة/  ٥٠: / اعط تفسیرا
 .انتشار الحرارة من البذور أثناء االنتاش )١
 .انتاش بذرة الصنوبر ھوائي )٢
 .یزول النوسیل من البذرة عند مغلفات البذور )٣
 .انتقال العدوى بفیروس االیدز عن طریق االتصال الجنسي )٤
 .اإلخصاب المضاعف عند مغلفات البذور  )٥
 .الفاصولیاء عدیمة السویداء تعد بذرة  )٦

  د٩٠: أجب عن االسئلة االتیة: رابعاً 
 .التوافق النسیجي األعظمي معقد -  لحبة الطلع الكیسین الھوائیین -  نظیم النسخ التعاكسيا - للمئبر الطبقة اآللیة: ما وظیفة كل مما یآتي -١
الخلیة  انقسام -جدار المبیض وتضخمھ بعد اإللقاح  نمو -الرشیم  نمو -) ن٢(مع نواة ثانویة ) ن١(نطفة نباتیة  اتحاد: ماذا ینتج عن -٢

ً ) ن١(التوالدیة لحبة الطلع  ً خیطیا ً باالنشطار الثنائي تكاثر -البذرة الجزء األكبر من الماء الموجود فیھا فقدان -انقساما  .السبیروجیرا الجنسیا
  : صحح كل من العبارات اآلتیة دون تغییر ما تحتھ خط -٣

 .في الصنوبر في قواعد الفروع الفتیة المخاریط المؤنثةتتوضع  )١
 .في البذیرة الناضجة للصنوبر انطالقا من خالیا النوسیل األرحامتتشكل  )٢
 .ترتبط كل واحدة باالخرى بروابط ببتیدیة) وسلسلتین ثقیلتین، سلسلتین خفیفتین(متعددة الببتید  الجسم المضاد من أربع سالسلیتألف  )٣
  .من زھرة واحدة تحوي خباء واحد أو عدة أخبیة منفصلة  البسیطةالثمرة تنشأ  )٤

 : قارن بین كل مما یأتي: خامساً 
  .اللحافات والمحتویات: البذیرة الناضجة عند عاریات و مغلفات البذور من حیث  -  أ
 .الحقیقیة والكاذبةالثمرة  -جـ. عند الصنوبر و عند مغلفات البذورالسداة   - ب

  .أنواعھا –مكان تمایزھا : التائیة والخالیا البائیة من حیث الخالیا -ھـ. المستقیمة و البذیرة المقلوبةالبذیرة  -د  
  

  والنجاح مع أطيب التمنيات بالتوفيق                    انتھت األسئلة                                               
  
  
  

  یتمثل النبات العروسي الذكري عند النباتات الزھریة بـ: ١
 السداة الخلیة األم حبة الطلع الناضجة  المئبر

 في ) ن١(توجد الصیغة األحادیة : ٢
 النواة الثانویة األندوسبرم النوسیل البیضة االصلیة

 یعد النبات العروسي في السرخس : ٤
  منفصل الجنس احادي الجنس خنثوي   نبات مذكر 

  یتمثل النبات العروسي االنثوي في مغلفات البذور بـ: ٣
 الكیس الرشیمي  النوسیل االندوسبرم  االندوسبرم و األرحام
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  :ـمـاالس                                 ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                    ١٧٦-١٥٩
ً علمیاً لخمس مما یأتي  - أوالً    درجة/  ٥٠: / اعط تفسیرا

 .البذرة أثناء انتاش زیادة االكسدة التنفسیة أحد مظاھر زیادة النشاط االستقالبي .١
 .الخصاب المتباین عند السبیروجیراا .٢
 .ات البذوریزول النوسیل من البذرة عند عاری .٣
 .بوب الطلعي عند الصنوبر لمدة عامتوقف نمو األن .٤
 .تدخل البذرة في حیاة بطیئة بعد تشكلھا .٥
 .القمح كاذب غالف بذرة .٦

  د٤٠: أجب عن السؤالین التالیین: ثانیاً 
من أین تنشأ الخلیة  –علیھا األرقام  ثم حدد المسمیات التي تدل، ما نوعھا، عند مغلفات البذور المجاور بذیرة ناضجةالشكل یمثل  .١

 .عند الحمّص) ٢(وما مصیر الرقم  -)٥(التي یدل علیھا الرقم
 .وماذا ستعطي في البذرة، وماذا یتشكل بداخلھا بعد االلقاح، لبذورأین توجد البذیرة عند مغلفات ا .٢
  أختر اإلجابة الصحیحة  .٣

  

  

  

  

  
  
  

  د١٢٠: أجب عن األسئلة التالیة: ثالثاً 
  .وماذا یعطي بنموه، ما مراحل تشكلھ، یتشكل الرشیم عند مغلفات البذور من أین .١
 .وما یحیط بكل منھما في البذرة، ما االختالف بین الرشیم عند مغلفات البذور وعاریات البذور .٢

  د٩٠: االسئلة االتیة أجب عن: رابعاً 
 لحبة الطلع الكیسین الھوائیین -الطبقات المغذیة في جدار الكیس الطلعي - للمئبر الطبقة اآللیة: ما وظیفة كل مما یآتي .١
البیضة االضافیة عند مغلفات البذور  –االندوسبرم عند الصنوبر  –الغالف المتخشب والمجنح لبذرة الصنوبر : نم ن أین یتشكل كلم .٢

 .الثمرة الكاذبة –العروسین الذكریتین  –المحور فوق الفلقات الذي یحمل األوراق  –الثمرة المتجمعة  –
            : صحح كل من العبارات التالیة دون تغییر ما تحتھ خط .٣

 .الفروع الفتیة ر في نھایةفي الصنوب ةالمذكرتتوضع المخاریط   - أ
 .من مرحلة الحیاة النشیطة على حالة السبات في البذرة الناضجة االنتاش ھو مجموع المظاھر التي ینتقل فیھا الرشیم  -  ب
 .صغیرة موجھة نحو كوة البذیرة والثانیة موجھة نحو مركز الكیس الرشیمياحداھما ، لتعطي خلیتان) 2n(تنقسم البیضة األصلیة   -  ت
  .تتحول بعد االلقاح إلى ثمیرة، من زھرة واحدة ةالثمرة المركبتنشأ   -  ث

                                                  

  مع أطيب التمنيات بالتوفيق                    انتھت األسئلة                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  

  یتمثل النبات العروسي الذكري عند النباتات الزھریة بـ: ١
 السداة الخلیة األم حبة الطلع الناضجة  المئبر

 في ) ن١(توجد الصیغة األحادیة : ٢

 النواة الثانویة األندوسبرم النوسیل البیضة االصلیة

 یعد النبات العروسي في السرخس : ٤
  منفصل الجنس احادي الجنس خنثوي   نبات مذكر 

  یتمثل النبات العروسي االنثوي في مغلفات البذور بـ: ٣
 الكیس الرشیمي  النوسیل االندوسبرم  االندوسبرم و األرحام



 

 موقع مدرسة سوریا االلكترونیة                                   ماجستیر في العلوم -٠٩٣٣٢٣٨٧٣٤ عبد الملك زعموط: المدرّس

  ٣٠     :ةدرجـال               مذاكرة علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                           منھاج جدید /مذاكرة
  :ـمـاالس                                  ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                    ٢٠٧-١٥٣

ً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: السؤال األول   )د٥٠: (أعط تفسیرا
 .یعد نبات الفوناریا منفصل الجنس وحید المسكن .١
  .إفراز داخليیعد الجریب الناضج غدة ذات  .٢
 .ال یختلط دم الجنین مع دم األم في المشیمة .٣
 .من الذكور السن كبار بعض عند االحلیل إلى البول مرور صعوبة .٤
 .المادة المخاطیة التي یفرزھا عنق الرحم یمكن أن تسبب العقم عند المرأة .٥
 .بسیطة، تعد ثمرة التفاح كاذبة .٦

  )د٥٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثاني
ع  .١ ة الطل ةماذا یطرأ على حب ذور الفتی ات الب د مغلف ع ناضجة عن ة طل ى حب ن تستمد ، لتتحول إل ومن أی

 .الخالیا األم لحبات الطلع غذائھا
  . وما دوره عند األنثى في المرحلة الجنینیة، ما مصادر األستروجین .٢

  )د٥٠( .أجب عن األسئلة التالیة: السؤال الثالث
 .علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً ضع المسمیات التي تدل  -٣
ً توضح فیھ بنیة البذیرة الفتیة في الصنوبر -٤  .و اذكر أربع مسمیات صحیحة، ارسم شكال
   :اختر اإلجابة الصحیحة -٥
  

  

  

  

  

  )د٥٥:(أجب عن األسئلة التالیة: السؤال الرابع
  : ما المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات التالیة -١

 ...................یدعىمكان اتصال البذیرة بالحبل السري   - أ
 )...................FSH–LH(للمناسل حاثة تنبھ النخامة األمامیة على إفراز الحاثتین المنبھتین   -  ب
 .....................ھو المستودع الرئیسي للنطاف، أنبوب رفیع ملتف  -  ت
 .....................ھي  الحاثة التي یفرزھا الكوریون أثناء التعشیش  -  ث

  .الحاثة المنشطة للجسم األصفر –الجسیم الطرفي في النطفة  –غشاء االخصاب : حدد مصدر كل من -٢
  .عند الذكر)LH(الحاثة المصفرة  -االكلیل المشع  - الجسیم الطرفي  -البروستات : اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -٣

  )د٦٠( :اجب عن األسئلة التالیة: السؤال الخامس
ث .١ المنشأ : قارن بین البیضة األصلیة واإلضافیة عند مغلفات البذور من حی

  .منھما في البذرةماذا تعطي كل ، والصیغة الصبغیة
 :اكمل المخطط التالي الذي یعبر عن انتاج الحلیب وافراغھ .٢
 :صحح الكلمات المغلوطة في العبارات التالیة .٣

 .عندما تولد االنثى یكون في كل من مبیضیھا أالف الجریبات األولیة  - أ
 .مل/ألف نطفة ١٥٠-١٠٠العدد الطبیعي للنطاف حوالي   -  ب
ى  -  ت ذائي للبویضة : یتوقف عمر النطاف في جسم االنثى عل دخر الغ  –الم

 .األقنیة التناسلیة للذكر PHو 
  .  إلى قصور في تشكل النطاف) K ،A( یؤدي نقص الفیتامینات   -  ث

 )د٣٥( :اجب عن مایأتي :السؤال السادس
د المرأة خالل  -٤ دالت حاثتي البروجسترون واألستروجین عن اني تب یمثل المخطط البی

د ھر واح فري: ش ور األص ي الط ترون ف بة البروجس اع نس دل ارتف اذا ی ى م ل ، عل ھ
  .علل إجابتك، المرأة حامل

 :رتب الخالیا التي توجد في االنبوب المنوي من المحیط نحو الداخل -٥
  .ثانویة منویةخالیا         المنشئة الظھارةخالیا         أولیة ةمنویخالیا          منویات

  

  بذیرة الفاصولیاء ھي: ٢
 بسیطة -ت مقلوبة - أ منحنیة -ب مستقیمة -ث

 الحاثة المنشطة للجسم األصفر ھي: ٣

   FSH-ت   GNRH-أ   LH-ب   LTH-ث

  یحدث االلقاح عند انثى االنسان في: ٤
 القناة الناقلة للبیوض -ت  المبیض - أ الرحم -ب  المھبل -ث

   في) ن١(توجد الصیغة األحادیة : ١

 النوسیل -ت  البیضة الملقحة- أ النواة الثانویة-ب االندوسبرم -ث



 

 موقع مدرسة سوریا االلكترونیة                                   ماجستیر في العلوم -٠٩٣٣٢٣٨٧٣٤ عبد الملك زعموط: المدرّس

  ٣٠     :ةدرجـال               مذاكرة علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                           منھاج جدید /مذاكرة
  :ـمـاالس                                  ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                    ٢٠٧-١٦٨
  )د ١٣: (أجب عن األسئلة التالیة: أوالً 

 .وما دورھا عند البلوغ، )األستروجین( ما مصادر االسترادیول .١
ة المسؤولة ، تقسم الدورة المبیضیة عند المرأة إلى طورین ما ھما .٢ ا الحاث ن ینشأ وم ا یتشكل الجسم األصفر من أی عن في أي طور منھم

 .ذلك
ً من العبارات التالیة .٣  السائل السلوي – التعشیش –  الجریب المسیطر – التعقیم  :عرف ثالثا
 .وما صیغتھا، وما الخلیة الجنسیة التي توجد في كل منھا، ما أنواع الجریبات .٤
اة ، االباضةما  .٥ وضوما العامالن اللذان یساعدان الخلیة البیضیة الثانویة على الدخول في القن ة للبی اح إال ، الناقل اذا الیحدث اإللق ل لم م عل ث

  .بنطفة واحدة
ً علمیاً : ثانیاً    )د ٥: (أعط تفسیرا

ً أساسیاً  فرزت .١  .الغدد الملحقة عند الذكر سائال
 .یعد الجریب الناضج غدة ذات افراز داخلي .٢
 .ال تتطور جریبات جدیدة خالل فترة الحمل .٣
 .تعمل المشیمة عمل الرئتین .٤
 .األم مع دم الجنین في المشیمةال یختلط دم  .٥

  )د ١٠( :أجب عن السؤالین التالیین:ثالثاً 

 المطلوب، الخصیة ھي البنیة األساسیة في الجھاز الذكري:   
 .ما وظیفة األنابیب المنویة و الخالیا البینیة )١
 .صیغھا الصبغیةما أنواع الخالیا الجنسیة في األنبوب المنوي بعد البلوغ بدءً من المحیط نحو الداخل مع ذكر  )٢
 .ما األغلفة التي یجب على النطفة اجتیازھا للوصول إلى نواة الخلیة البیضیة الثانویة )٣
 .وما دورھا، ما مصادر حاثة الریالكسین )٤
 وما دورھا، ما الحاثة التي یفرزھا الكوریون أثناء التعشیش.  

  :أجب عن السؤالین التالیین :رابعاً 
 .األرقام في الشكل المرسوم جانباً ضع المسمیات التي تدل علیھا  -١
  .اختر اإلجابة الصحیحة -٢

                    

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یحدث االلقاح عند األنثى في: ١

 الرحم المبیض المھبل  القناة الناقلة للبیوض

  المسؤول عن تشكیل الخالیا المسؤولة عن المناعة  : ٢

 المحيالكیس  الكوریون السلى  الجوف السلوي

 الحاثة المسھلة للوالدة ھي : ٤

  البروجسترون  االكسیتوسین البروالكتین   البروستاغالندین 

  تدعى المضغة جنیناً منذ : ٣

 بدایة االسبوع التاسع   الشھر السادس األسبوع السادس  نھایة الشھر الثالث
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  ٣٠     :ةدرجـال               مذاكرة علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                           منھاج جدید /مذاكرة
  :ـمـاالس                                  ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                   وراثة        

  :ةالتالی ائلالمسحل 
ة : ١مسألة ھ الدموی اعور وزمرت اب بالن زوج رجل مص ا ABت ة زمرتھ رأة ناقل ن ام ن  O م ان م فك

  .Bاألبناء أنثى مصابة زمرتھا 
 .ما النمط الوراثي لألبوین وما ھي األعراس المحتملة .١
 .وضح بجدول وراثي األنماط الوراثیة والظاھریة لألبناء  .٢
  واإلناث المصاباتما نسبة الذكور المصابة  .٣

راء، تین من نبات الزینةبین سالل ینجھتم الت: ٢مسألة ا حم ى أزھارھ ة )A(األول ة ) b(انبوبی والثانی
  :، والمطلوبكلھا وردیة منتظمة الجیل األول ت نباتاتفكان) B(منتظمة )a(اء بیضأزھارھا 

  .ما النمط الوراثي لألبوین وألفراد الجیل األول -٢ .نمط ھذه الھجونةما  -١
  .فرد من الجیل األول مع آخر أزھاره حمراء انبوبیةن یھجتوضح بجدول وراثي نتائج  -١

ى ذات : ٣مسألة ازالء األول ات الب ین ساللتین صافیتین من نب ار حمرأجري التھجین ب ة ذات ) R(اء أزھ ار والثانی أزھ
  :، المطلوباألزھار اءحمرفكانت أفراد الجیل األول كلھا ) r(بیضاء
  .ما نمط ھذه الھجونة االحادیة -١
.حسب النظریة الصبغیة، لوراثي لألبوین وألفراد الجیل األولنمط االما  -٢
  .أفراد الجیل األول ھجین بینتوضح بجدول وراثي نتائج ال -٣
ة تم التھجین بین ساللتین صافیتین من نبات القرع: ٤مسألة ار كروی ار قرصیة، ذات ثم ھ ذو ثم ل األول كل ان الجی ، فك

  :المطلوب
ً أنھ یتحكم بشكل الثمار ألیلین راجحین، ما األنماط الوراثیة لآلباء وألفراد الجیل األول -١   ).bو a(ولكل منھما ألیل متنحي) BوA(علما
 .ما احتماالت األعراس ألفراد الجیل األول -٢
 .وضح ذلك من خالل الصیغة العامة، مع النسب الموافقة، األنماط الظاھریة المقابلة لھا في الجیل الثانيما األنماط الوراثیة وما  -٣
ْ أنھ غیر موجود في اآلباء -٤  .ما سبب ظھور الشكل القرصي في أفراد الجیل األول علما

ةمع أ، صفة راجحة) G(تم التھجین بین ذكر ببغاء یحمل صفة اللون الكستنائي للریش: ٥مسألة ین ) g(نثى عادی ان ب ك
  :المطلوب، األفراد الناتجة ذكور عادیة

 .وضح بجدول وراثي نتائج ھذه الھجونة -١
 . كیف تفسر ھذه النتائج -٢

ألة ة : ٦مس ھ الدموی زوج رجل زمرت ا ABت رأة زمرتھ ن ام ابي م اء  O ایج ن األبن ان م ابي فك ایج
  . سلبي Bطفلة زمرتھا 
  . ما النمط الوراثي لألبوین وما ھي األعراس المحتملة .١
 .وضح بجدول وراثي األنماط الوراثیة والظاھریة لألبناء  .٢

أر شعره أسود : ٧المسألة ین ف ان) A(و خشن ) B(اجري التزاوج ب أرة ، صفتان راجحت مع ف
أرة بیضاء خشنة) a(ناعمة ) b(بیضاء  اعم و ف أر أسود ن اتج ف إ. فكان من بین الن ت ف ذا كان

 .ھذه الصفات غیر مرتبطة بالجنس
 .وضح على الصبغیات األنماط الوراثیة لآلباء واحتمال األعراس لھما .١
 .ما األنماط الوراثیة والظاھریة لألفراد الناتجة .٢

ألة ل: ٨مس ة الخ ن ذباب افیتین م اللتین ص ین س ین ب ري التھج ى. اج ة: األول ة األجنح ة) L(طویل ، )G(رمادی
 :المطلوب، فكانت أفراد الجیل األول كلھا طویلة األجنحة رمادیة اللون، )g(وسوداء) l(األجنحةضامرة :والثانیة

 .ما نمط ھذه الھجونة -١
ً بأن الشفعان األلیلیان مرتبطان على شفع صبغي واحد، ما األنماط الوراثیة لآلباء وألفراد الجیل األول -٢   .علما
ذا التھجین، )ضامرة سوداء(ول مع اإلناث المتنحیة بالتھجین االختباري بین ذكور الجیل األ -٣ ائج ھ ي نت اط ، وضح بجدول وراث اذكر األنم

  .الوراثیة والظاھریة الناتجة
ة، عند التھجین االختباري بین إناث الجیل األول والذكور المتنحیة لكال الصفتین -٣ دة بنسب قلیل ة جدی ، تم الحصول على تراكیب وراثی

  .ما األنماط الوراثیة والظاھریة لھا ،وذلك بسبب حدوث العبور
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 )د٧٠: (أجب عن االسئلة اآلتیة: اوالً 
   :ما المصطلح العلمي المناسب .١
ً مع البیئات المختلفةوتؤدي إلى ظھور جماعات أو أفراد ، سلسلة التغیرات التي تصیب النوع  - أ   ............. أكثر تكیفا
 ..............یمكن أن تؤدي إلى جائحات مرضیة عالمیة، تحویر بعض الكائنات الحیة غیر الممرضة إلى كائنات ممرضة  -  ب
 ..........الوراثیةمتماثلة مع بعضھا ومع آبائھا من حیث الصفة أو الصفات  بناءعطي التزاوج فیما بینھا أی ،لنوعامجموعة من أفراد   -  ت
 ............في الجیل الثاني% ٧٥ نسبةبفي الجیل األول و% ١٠٠ ظھر بنسبةتالصفة التي   -  ث
مقابلة لھا وغیر مرتبطة معھا إلعطاء  حالة یعمل فیھا ألیل راجح لمورثة أولى على إتمام عمل وظیفي أللیل راجح آخر لمورثة ثانیة غیر  - ج

 ..............نمط ظاھري معین واحد
  ...............ولیست نوعیة، صفات لھا أنماط ظاھریة عدیدة متدرجة تختلف عن بعضھا بمقادیر كمیة  - ح
 .ما أنواع الطفرات الناتجة عن التبدالت في عدد الصبغیات دون شرح .٢
 .المیالندریوم والھلیونكیف یمكن تحدید الجنس عند نبات  .٣

 )د٤٠(: حمض أمیني المطلوب ٥٣بروتین مكون من : ثانیاً 
 .وما عدد الروامز على المرسال التي أشرفت على تركیب ھذا البروتین، ما عدد الشیفرات -١
 .مع التعلیل، ما عدد جزیئات الرنا الناقل -٢
الحموض األمینیة في البروتین المصطنع الذي أشرف المرسال ماعدد ، )١٢٠(إذا فرضنا أن عدد نوكلیوتیدات الرنا المرسال ھو  -٣

 .علل اإلجابة، على اصطناعھ
  ) د٤٠: (أجب عن االسئلة اآلتیة: ثالثاً 

وما ھو سبب االختالف بین ھذه األجنة في المراحل الالحقة ، كیف تفسر ذلك، ماذا تستنتج من تشابھ أجنة الفقاریات في المراحل المبكرة  - أ
  .من التشكل

 .طول عنق الزرافة وكیف فسر المارك، لتي اعتمدت علیھا النظریة الالماركیةالمبادئ ا ما   -  ب
ً : رابعاً  ً أعط تفسیرا   )د ٥٠: (علمیاً لخمس من العبارات التالیة

 .المشترك نتعود للرجحا) AB(الزمرة الدمویة  .١
 .تعد المسافات بین المورثات واسمات مفیدة في الكشف المبكر عن السرطان .٢
ً عن الماندلیةیعد  .٣  .عامل ریزوس انحرافا
  .ظھور تراكیب وراثیة جدیدة على الرغم من ارتباط المورثات .٤
ً في التنوع الحیوي .٥ ً ھاما  .یلعب االنعزال دورا
ً بنسبة  .٦  .عند حقنھا في دم القرد% ٥٠تستطیع أضداد اإلنسان تشكیل ارتصاصا
 )د٢٠: (أكمل خریطة المفاھیم اآلتیة: خامساً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣٠٠ :ةدرجـال  علم األحياء للثالث الثانوي العلمي  مذاكرة

  :  االسـم  ٢٠١٤ - ٢٠١٣  ٣٣٥-٢٣٦
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  )د٨٠: (اختر االجابة الصحیحة: سادساً 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 GgLlاحتمال األعراس في النمط الوراثي : ١

٢٥ %٧٥ %١٠٠  %٥٠% 

 أحد ھذه األنماط یمثل عروساً : ٢

a.b AaBB AAbb AaBb  

 أحد ھذه الروامز الیوجد لھا رامزة معاكسة : ٤

 TAC    CUG  AUG  UAG  

  )المنغولیة(التركیب الصبغي لفرد عنده متالزمة داون: ٣

٤٥ +XY ٤٤ +XXY ٤٤ +XY ٤٤ +XX 

  فالنمط الوراثي لألبوین rrإذا كان النمط الوراثي لربع الجیل الناتج ھو : ٥

Rr - rr  Rr - Rr RR - rr RR - Rr 

 :اإلنسانصفة متأثرة بالجنس عند : ٦

  الناعور الصلع الجبھي  عمى األلوان الجزئي حزمة الشعر على حافة االذن

 : الصیغة الصبغیة ألنثى الجراد من الشكل: ٨

 22A + XXY    22A + XO   22A + XY  22A + XX  

  وراثة العامل ریزوس تخضع إلى: ٧

 األثر المتتام األلیالت المتقابلة المتعددة التأثیر المتعدد للمورثة المورثات التراكمیة

 أعراس األنثى ھي التي تحدد الجنس عند: ٩

 الطیور االنسان الجراد ذبابة الخل

 الصیغة الصبغیة لذكور البشر األسویاء ھي: ١٠

44A + XY 44A + XO 42A + XY 44A +XXY  

 %١.٥الكائن الذي یختلف جینومھ عن جینوم البشر بنسبة : ١٢

  الشمبانزي  نبات المیالندریوم  الدجاج   قردة الریزوس 

  :في الحجب المتنحي یكون: ١١ 

aa  < B  A  < B  A  < a   aa  < A  

  :الجینوم بین البشر بنسبةیختلف : ١٣

١.٥ %٩٩.٩ %٩٩.٨  %٠.١% 

 في سویداء الذرة  Aالنمط الوراثي الذي یعطي أكبر كمیة من الفیتامین : ١٤

aaa AAa Aaa AAA  

 تحویر بعض الكائنات غیر الممرضة إلى كائنات ممرضة خطرة: ١٦

  البالسمید المؤشب  العالج الجیني  األنتروفیرونات   حرب الجینات 

  :عملیة الحصول على عدد كبیر من المورثة نفسھا في الجرثوم ھي: ١٥

 النقل القص  النسخ  الفصل
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  )د٤٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال االول
 .تقلص كل منھما وما یسبب ذلكماذا ینتج عن ، وما دورھما، ما ھما، یوجد في االذن الوسطى أصغر عضلتین -١
 :صحح العبارات التالیة دون تغییر ما تحتھ خط -٢

 .األشیاء ولكن الیفھم ماھیتھاعند  تخریب الباحة البصریة األولیة فإن الشخص یرى   - أ
 .عصبونین حركیینتصل السیاالت العصبیة الصادرة عن الجھاز العصبي الجسمي إلى الخالیا المستجیبة من  خالل   -  ب
  .ألنھا ترفع عتبة تنبیھھا، من استثاریة العصبونات المبنجات أو المخدراتتزید   -  ت
ً منذ بدایة الشھر الرابع المضغةتسمى   -  ث   .  جنینا

  )د٨٠:(أجب عن األسئلة التالیة: السؤال الثاني
  : ما المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات التالیة -١

 ............ سطح الجلد مستقبالت آلیة تنبھھا العوامل التي تغیر شكل  - أ
 .............وتكتسب فیھ النطاف القدرة على الحركة الذاتیة، المستودع الرئیسي للنطاف  -  ب
 ............قناة لحمیة تؤمن تساوي الضغط على وجھي غشاء الطبل   -  ت
 ........ مادة تنسیق نباتیة لھا دور في سبات البراعم   -  ث

  .HCGالحاثة المشیمائیة البشریة  – حاثة إنھیبین –المیالتونین  –االكسیتوسین : حدد مكان إفراز كل من الحاثات التالیة -٢
ا ، ما عدد الحموض األمینیة في البروتین الذي تشرف على تركیبھ. ما عدد الشیفرات وعدد الروامز: نوكلیوتید ٩٣٣مورثة مكونة من  -٣ وم

 .الناقل الذي یشارك في ھذا التركیبعدد جزیئات الرنا 
  .LTHحاثة  - األكسیتوسین لدى الذكر - الحلقة الطبلیة  - غشاء اإلخصاب : اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -٤

  )د٤٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثالث
 .ضع المسمیات التي تدل علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً  -١
   :اختر اإلجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  

  )د٥٠: (أعط تفسیراً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: السؤال الرابع
 .ال یختلط دم الجنین مع دم األم في المشیمة -١
 .تطفل الجیل البوغي على الجیل العروسي عند الفوناریا -٢
 .الحیوياالنعزال یقوم بدور مھم في التنوع  -٣
 .ھجرة الخصیتان إلى كیس الصفن في األشھر األخیرة من الحمل -٤
 .تعد ثمرة التفاح كاذبة بسیطة -٥
 .عملیة االستنشاق ضروریة لحدوث الشم -٦

  )د٥٠( :حل المسألة الوراثیة التالیة: السؤال الخامس
  :ولد طفالن في مشفى لعائلتین

ا O عدنان زمرتھ : العائلة الثانیة، Oو زوجتھ زمرتھا  Aولید زمرتھ: العائلة األولى ھ زمرتھ ین وجدت ،  ABوزوجت دم للطفل د فحص ال وعن
  ).A(والثاني وائل زمرتھ ) O(األول بسام زمرتھ : النتائج التالیة

وب ھ: المطل ى عائلت ل إل ام و وائ ین بس ن الطفل ً م ال ب ك داول ، أنس الل الج ن خ ك م ح ذل وض
  الوراثیة

 )د٤٠( :اجب عن مایلي :السؤال السادس
  .المنشأ و وجود المشبك: المستقبالت األولیة والثانویة من حیثوازن بین  -١
 :اكمل خریطة المفاھیم التالیة -٢
 .طلعال ةحبتحمل الصفات الوراثیة ل، الصبغیةطریقة الحصول على نباتات ثنائیة الصیغة  اشرح -٣

  انتھت االسئلة

  ٣٠٠     :ةدرجـال  حديث - امتحان الثالث الثانوي العلمي   ١امتحان 

  :  ـمـاالس  ٢٠١٤ -دورة   

  التأثیر الحاثي یتمیّز بأنھ: ٢
 عام بطيء طویل األمد -ج محدد بطيء طویل األمد - أ عام سریع طویل األمد -ب محدد سریع یزول بسرعة - د

 یتمثل النبات العروسي االنثوي في مغلفات البذور بـ: ٣
 النوسیل -ج األندوسبرم واألرحام - أ االندوسبرم -ب الكیس الرشیمي - د

 یتطور جریب أولي واحد إلى جریب ناضج بتأثیر حاثة الـ: ٤
  FSH -ج  GNRH - أ LH -ب TSH - د

 : الخالیا التي تفرز السائل الدماغي الشوكي ھي: ١

 الدبقیة الظھاریة المشیمیة -ج الدبقیة النجمیة - أ شوان - ب  الدبقیة قلیلة االستطاالت - د
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  ٢٠١٤دورة  حديث –الثالث الثانوي العلمي  -علوم ٢امتحان 
  )د٥٥( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال االول

ة : رتب المراحل األساسیة لتشكل النطاف بشكلھا الصحیح .١ ة  – )ن٢(منسلیات منوی ة ثانوی ا منوی ارة المنشئة  –)ن١(خالی  -) ن٢(الظھ
 ).ن١(نطاف  –)ن٢(خالیا منویة أولیة  -)ن١(منویات 

تناول مواد عضویة –بعد استخدام منبھ كاف نقطتین متباعدتین من سطح اللیف العصبيوضع مسریي مقیاس غلفاني على : ماذا ینتج عن .٢
  .ارتباط الحاثة البروتینیة مع المستقبل النوعي في الغشاء الھیولي للخلیة الھدف -  تقلص العضلة الشادة الطبلیة – تحوي النتروجین

 .ومما تتكون قوسھ االنعكاسیة، ھذا المنعكسماذا یسمى ، عندما تضع قطعة من الطعام في فمك فإن لعابك یتدفق .٣
 :صحح العبارات اآلتیة دون تغییر ما تحتھ خط .٤

 .في الحیز األمامي من اللسان، )الورقیة( الحلیمات التویجیةتتوضع   - أ
 .وحتى نھایة االسبوع التاسع من الحمل، من اإلخصاب ٢١منذ الیوم  الجنین مضغةیسمى   -  ب
 الكیمیائیة بواسطة المشابك ألیاف العضو الواحدبینما ینتشر ضمن ، بواسطة مشابك كھربائیة والقلبإلى العضالت الملساء یصل التنبیھ   -  ت
 یكون في البصلة السیسائیة التصالب في مسلك حس األلمبینما   -في النخاع الشوكي  یحدث التصالب اللمسي  -  ث
  .  تكثر المخاریط وتنعدم العصي الشبكیة المحیطیةفي  - ج

  )د٥٥:(عن األسئلة التالیةأجب : السؤال الثاني
  .HCGالحاثة المشیمائیة البشریة  - الدوبامین -األكسیتوسین لدى الذكر  -  األلیاف االرتسامیة: اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -١
  : ما المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات التالیة -٢

ع على الظھارة الخارجیة للوعاء الدموي، النجمیةانتفاخات تنتھي بھا بعض االستطاالت الھیولیة لخالیا الدبق   - أ  ............تتوضّ
 .............تعد المسؤولة عن تثبیت حالة االستقطاب في أثناء الراحة  -  ب
 ..............أحد الجریبات األولیة الذي یصل إلى مرحلة النضج  -  ت
 ....................في الطبقة الوسطى ثنائي القطبون مع العصبة العصی یؤمن اتصال  -  ث
 ............كما یؤلف قاعدتھ الوطاء، یقع بین المھادین  - ج

ن  -٣ ّ ما عدد الحموض . ما عدد الروامز والشیفرات: نوكلیوتید ١٢٠مرسال من  RNAیتكو
 .األمینیة في البروتین المصطنع مع التفسیر

  )د٤٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال الثالث
 .التي تدل علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً  المسمیاتضع  -١
   :اختر اإلجابة الصحیحة -٢

  

  

  

  

  

  
  )د٥٠( :حل المسألة الوراثیة اآلتیة: السؤال الخامس

  :المطلوب، فكان الجیل األول كلھ ذو ثمار قرصیة، تم التھجین بین ساللتین صافیتین من نبات القرع ذات ثمار كرویة
ً أنھ یتحكم بشكل الثمار ألیلین راجحین، الوراثیة لآلباء وألفراد الجیل األولما األنماط  -١   ).bو a(ولكل منھما ألیل متنحي) BوA(علما
 .ما احتماالت األعراس ألفراد الجیل األول -٢
 .ل الصیغة العامةوضح ذلك من خال، مع النسب الموافقة، ما األنماط الوراثیة وما األنماط الظاھریة المقابلة لھا في الجیل الثاني -٣
ْ أنھ غیر موجود في اآلباء -٤  .ما سبب ظھور الشكل القرصي في أفراد الجیل األول علما

  )د٥٠: (أعط تفسیراً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: السؤال الرابع
 .)T(یأخذ العصبون احادي القطب شكل حرف  -١
 .للجسم البلوري الدور الرئیسي في عملیة المطابقة -٢
 .المشیمة غدة صماءتعد  -٣
 .معالجة درنات البطاطا بتراكیز عالیة من االكسین یطیل فترة تخزینھا -٤
 .ضرورة التكامل بین عمل الصفائح الضامة والنھایات العصبیة في جسیم باشیني -٥
 .اختالف لون العیون عند االنسان -٦

 )د٥٠( :اجب عن مایلي :السؤال السادس
 :اكمل خریطة المفاھیم التالیة -١
  .الوظیفة –التفرع –القطر –الطول: قارن بین المحوار واالستطاالت الھیولیة من حیث -٢
 .توزعھا في الشبكیة المحیطیة -تمییز األلوان -شروط االضاءة التي تعمل بھا: من حیث قارن بین العصي والمخاریط -٣

  انتھت االسئلة

  توجد ھذه المكونات في جمیع أنواع الفیروسات :١
 المادة الوراثیة والمحفظة نواة مادة وراثیة ریبوزوم محفظة وراثیة مادة نواة نواة مادة وراثیة ومحفظة

 الوراثیة عند الفیروسات التي مادتھاالنسخ التعاكسي طریقة للتكاثر : ٢
 DNA  RNAو  DNA  RNA جمیع ما ذكر غیر صحیح

 یصنف عمل الخالیا القاتلة الطبیعیة بأنھ مناعة: ٤
  حاجزیة كیمیائیة خلطیة وخلویة خلویة  خلطیة

  ھو فیروس DNAالفیروس الذي حمضھ النووي : ٣
 آكل الجراثیم  شلل األطفال االیدز األنفلونزا
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  ٣٠٠     :ةدرجـال             ٢٠١٤ -دورة        حديث -الثالث الثانوي العلمي ) ٣(امتحان

  )د٧٠( .أجب عن السؤالین التالیین: السؤال االول
ر متضخم لیشكل : رتب المراحل األساسیة لتشكل الجھاز العصبي بشكلھا الصحیح .١ ى غی ف یبق ي الخل دماغ وف ن ال ّ و ام لیك ي األم یتضخم ف

  .صبیةاللویحة الع -األنبوب العصبي  -المیزابة العصبیة  -النخاع الشوكي 
 . وما وظائفھ، من أین یتشكل خارج المحور الدماغي الشوكي و داخلھ، ما التركیب الكیمیائي لغمد النخاعین .٢
ي سن مبكرة : ماذا ینتج عن .٣ و ف ة النم راز حاث درجات حرارة منخفضة  -زیادة إف ات المعمرة ل ع(تعریض النبات واع  – )التربی ھ األن تنبی

  .زیادة إفرازھا جارات الدرق -الثالثة من المخاریط بنسب متساویة 
 .ولماذا، أیھما المسیطر، ما ھما، یتناوب في دورة تكاثر السرخس جیلین .٤
 :صحح كل من العبارات اآلتیة دون تغییر ما تحتھ خط .٥

 .فقط في األعصاب محاطة بغمد النخاعینتوجد األلیاف التي تكون   - أ
 .)FSH(والزیادة المفاجئة في تركیز حاثة ، )LH(تحت تأثیر إلباضةاتحدث   -  ب
ً في الجلد حس الحكةیعود   -  ت  .إلى وجود جسیمات حسیة حساسة جدا
ر، قصیر األمد التأثیر الحاثي  -  ث ّ   .  یزول بعد زوال المنبھ التأثیر العصبيأما . واالستجابة لھ التتطو

  )د٤٠:(أجب عن األسئلة التالیة: السؤال الثاني
  عند االنثىLHحاثة  -األكلیل المشع - الخیط االنتھائي -جسیمات نیسل -للشبكیة الوریقة الصباغیھ: اذكر وظیفة واحدة لكل مما یأتي -١
  : ما المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات التالیة -٢

ٍ من مادة سنجابیة  - أ  ................ یمتد في أرضیة البطین الجانبي، تبارز منحن
 ............وال تزداد بازدیاد شدة المنبھ فوق العتبة الدنیا، استجابة اللیف في حدودھا القصوىتكون   -  ب
 )..............FSH–LH(تنبھ النخامة األمامیة على إفراز الحاثتین المنبھتین للمناسل ، حاثة یفرزھا الوطاء  -  ت
 ..............تعد المصدر الغذائي للمنویات  -  ث

  )د٤٠( .السؤالین التالیین أجب عن: السؤال الثالث
  .ضع المسمیات التي تدل علیھا األرقام في الشكل المرسوم جانباً  .١
   :اختر اإلجابة الصحیحة .٢
  

  

  

  

  

  
  )د٥٠: (أعط تفسیراً علمیاً لخمس من العبارات التالیة: السؤال الرابع

 تعالج الخالیا النباتیة المتمایزة قبل زراعتھا باألنظیمات .١
 الحساسیة الجلدیة بأنھا نقطیةتوصف  .٢
 .إعطاء نسل مخصب عند التزاوج بین الكلب والذئب .٣
 تتمیّز المنعكسات بأنھا عرضة للتعب .٤
 .عدد الخالیا العصبیة في دماغ اإلنسان في تناقص مستمر .٥
 .اإلنتاش في بذور الفاصولیاء فوق أرضي .٦

  )د٥٠( :حل المسألة الوراثیة اآلتیة: السؤال الخامس
ا ) b(انبوبیة )A(األولى أزھارھا حمراء، تین من نبات الزینةبین سالل ینجھتم الت والثانیة أزھارھ
  :، والمطلوبكلھا وردیة منتظمة الجیل األول ت نباتاتفكان) B(منتظمة )a(اء بیض

ائج  -٣. ما النمط الوراثي لألبوین وألفراد الجیل األول -٢ .نمط ھذه الھجونةما  -١ ي نت ع ن یھجتوضح بجدول وراث ل األول م رد من الجی ف
  .آخر أزھاره حمراء انبوبیة

 )د٥٠( :اجب عن األسئلة اآلتیة :السؤال السادس
 .أكمل خریطة المفاھیم اآلتیة بما یناسبھا من المفاھیم العلمیة .١
ث .٢ ن حی ي م دھلیزي والطبل رى ال ین المج ارن ب ع : ق الموق

 .والنافذة التي تصلھ باالذن الوسطى
ث .٣ د الضد من حی ة : قارن بین األجسام المضادة و مول الطبیع

 .مكان التوضع -الكیمیائیة
  

  انتھت االسئلة

  :تشكل المورثات من دنا البشر ما نسبتھ: ١
١,٥ %٩٩,٩ %٩٨,٥  %٠,٥% 

 االنعزال الذي یظھر من خالل اختالف حركات التودد والغزل بین الجنسین : ٢

 االنعزال الفصلي  االنعزال البیئي االنعزال الجغرافي االنعزال السلوكي

 :ثالثیة من النوكلیوتیدات على الرنا المرسال: ٤

  الشیفرة   )الجینة(المورثة   الرامز المعاكس   الرامز 

  :معیشتھااختالف مناقیر طائر الشرشور حسب نمط الغذاء ومكان : ٣
 االنعزال الفصلي  االنعزال البیئي االنعزال الجغرافي االنعزال السلوكي
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  ٣٠     :ةدرجـال               مذاكرة علم األحياء للثالث الثانوي العلمي                           منھاج جدید /مذاكرة
  :ـمـاالس                                ٢٠١٤ - ٢٠١٣                                                     وراثة        

  :ةالتالی ائلحل المس
ات الشوفان: ١مسألة ن نب ین ساللتین صافیتین م وراثي، أجري التھجین ب ا ال ذور نمطھ ى سوداء الب  )AAbb(األول

ین ، فكانت جمیع بذور الجیل األول سوداء، )aaBB(والثانیة ذات بذور رمادیة نمطھا الوراثي  د إجراء التھجین ب وعن
  :المطلوب، )بیضاء١ -رمادیة٣ -سوداء١٢: (ظھرت في الجیل الثاني النسب التالیة، نباتات الجیل األول

 .وما النمط الوراثي للجیل األول، ما احتمال أعراس األبوین -١
 .ا احتمال األعراس للجیل األولم -٢
اني -٣ ل الث ذور الجی ة لب اط الوراثی ا األنم ة ، م الل كتاب ن خ ك م ح ذل ب وض ع النس ة م ة الموافق اط الظاھری ا األنم وم

 .الصیغة العامة
  .كیف تفسر ظھور اللون األبیض للبذور -٤

ى اجري: ٢مسألة دورة األول ین ساللتین من البن ین ب رة : التھج ار كبی اوم  و) b(ذات ثم ة) F( طرالفال تق ذات : الثانی
  :المطلوب ،وال تقاوم الفطركلھ بثمار صغیرة فكان الجیل األول ، )f(قاوم الفطرو ت) B(صغیرةثمار 

 .للصفتین معاً  الھجونةما نمط ھذه  -١
  .وما أعراسھما المحتملة، آلباءما النمط الوراثي ل -٢
  .ما النمط الوراثي للجیل األول بالنسبة للصفتین معاً  -٣
  .دون استخدام الجداول، ما األنماط الظاھریة ألفراد الجیل الثاني مع نسبھا -٤
اني، للفطرإذا كانت الصفتان المرغوبتان الحجم الكبیر و المقاومة  -٥ ل الث ي الجی ا ف ا ، ما نسبة ظھورھ وم

  .نمطھا الوراثي
  .وضعت فئران للتزاوج في قفصین: ٣مسألة
  رمادي % ٥٠+ أصفر % ٥٠رمادیة         × صفراء : األول
2 صفراء        × صفراء : الثاني

3
1+ أصفر  

3
  :المطلوب، رمادي 

ً أن  -٢   للرمادي ) y( –لألصفر) Y(ما النمط الوراثي لألبوین واألبناء في كال القفصین علما
 .علل ذلك، ھل توافق النسب الناتجة في القفص الثاني النسب الماندلیة في الھجونة االحادیة -٣
  ضع تحلیالً وراثیا ًلھا، لدیك شجرة النسب اآلتیة: ٤مسألة

  
  
  

  :المطلوب، صماء فأنجبا أبناء قادرین على السمع تزوج رجل أصم من امرأة: ٥مسألة
  .وما احتمال األعراس لھما، ما األنماط الوراثیة لألبوین: ١
  .ما األنماط الوراثیة لألبناء: ٢
 .وماذا تدعى العالقة بین األلیالت غیر المتقابلة في ھذه الحالة، كیف تفسر أن جمیع األبناء قادرین على السمع: ٣

ة الخلعند : ٦مسألة ت : التھجین بین سالالتین صافیتین من ذباب ا بیضاء فكان اث عیونھ ع إن راء م ا حم ور عیونھ ذك
  :ذكور النسل الناتج بعیون بیضاء و اإلناث بعیون حمراء المطلوب

ً أن ألفراد الجیل األولما األنماط الوراثیة لآلباء و  -١   للبیضاء ) r(، للحمراء) R: (علما
  .األلیل المتنحيحدد األلیل الراجح و  -٢
 .الجیل األول بین ذكور و إناثما األنماط الوراثیة والظاھریة لألفراد الناتجة عن التزاوج  -٤

   :ضع تحلیالً وراثیاً لھا، یة لمرض المھقلدیك شجرة النسب اآلت: ٧المسألة
ً بأن   ).A(وھو متنحي بالنسبة لأللیل الطبیعي، ألیل المرض) a(علما

  
  :في مشفى لعائلتینولد طفالن : ٨مسألة

  .Oو زوجتھ زمرتھا  Aولید زمرتھ: العائلة األولى
  ABوزوجتھ زمرتھا O عدنان زمرتھ : العائلة الثانیة

  ).A(والثاني وائل زمرتھ ) O(األول بسام زمرتھ : وعند فحص الدم للطفلین وجدت النتائج التالیة
ً من الطفلین بسام و وائل إلى عائلتھ: المطلوب  .ضح ذلك من خالل الجداول الوراثیةو، أنسب كال


